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El mot qatrimoni* va adquirint, actualment, unavigencia f o w  crítica pel fet que 
hom assisteix a la malversacl6, a la dilapidacib d'un heretatge -material, cultural 
o moral- ric i consistent que, haventge conservat i augrnentat fins ara, ens 
permet de viure'n massa despreocupadament, demagbgicarnent. Tanmateix, ja 
no en viuran pas el8 nostres descendents pel fet ben senzill que un patrimoni no 
Bs ni apreciat ni conservat quan no ha calgut I'esforc de guanyar-lo. 1, aixi, atesa 
la incidenciade la llengua, que necesslta una regulaci6 permanent en lacultura, 
el nostre heretatge s'haurh exhaurit. 

L'bpoca actual ha pogut gaudir d'un catala que, malgrat els diversos avatars i 
entrebancs hist&ics, ha complert un mil.lenni; i, perquh a desgrat de circums- 
tancies adverses no s'extingis, noes perdBs, en certes Bpoques ha calgut rnaldar 
w r  defensarqo, enfortir-lo, propagar-lo, amb el resultat gue, després de cada 
enfonsada, la llengua catalana ha reworgit rnés, rn6s &plendorosa, s o b r a  
mercbs a artifexs escriptors -~hem viscut per salvar-vos els mob- perb, 
igualmeni, mercbs al poble, hereu devot d'un patrimoni digne de ser preservat i 
acrescut. 

Ara la llengua havingut a parar auna generaci6 que, al revésdel que li pertocaria 
de fer, intenta malversar, reduir o inutilitzar les seves riqueses í qualitats, sotme- 
tent-la a un consumisme passatger i a un confusionisme lamentable, ambd6s 
signes del temps, i imposant, alhora, un filologisme de robot. .. 
Recorrent a la me@fora, peitot arreu els camins orografi, els naturals. ofereixen 
tota la magnifidncia del paisatge, unavisi6 global, sovint esplbndida als nostres 
ulls; peh els camins artificiosos, que üren al dret, no ofereixen cap sorprenent 
visi6 panodmica ni bellesa autbntica, enriquidora, perqub s6n impmvisats, 
limitadors: són alighb. Semblantment, una llengua, en aquest cas el catala 
"light., degrada! o mutilat, contrari a I'espontaneitat natural i a la riquesa global, 
esdev6 merament utilitari iins que. com a tal, convd m& Ilencar-lo per inservible. 
Aixl, esdwinguda un producte banal i efimer, objede de consum, la llengua tan 



sols 6s apta pera un ús trivial i Mhuc s'auíodestrueix al serve¡ d'uns hit- 
deterrninats, sovint inwnfessables. 

1, aqulconnectern arnb la idea inicial, ja que aquest producte lingufstic 6s 
I'antltesi d'un pairlmoni consistent. no merarnent uülitari, sin6 totalmeni apte per 
a la creacid i ensems per a ser exportat; un producte que, wnvetii en *sol ris*, 
d'usar i Ilenmr, pel .llghtismm, ja no pod&serdignedetransmetre'sdig~ 
satisfactorlarnent, com li correspon. 


